Routebeschrijving

Vanaf Amsterdam
 A4 richting Den Haag
 A44 richting Den Haag Centrum/Leiden-West
 Afslag 8 richting Leiden (einde afslag linksaf)
 Bij het 2e stoplicht rechtsaf
 ECC Leiden ligt aan uw rechterhand
Vanaf Den Haag
 A44 richting Leiden/Amsterdam
 Neem afslag 8 (Leiden) naar de N204 richting Valkenburg/Katwijk/Noordwijk
 Houd rechts aan bij de splitsing, volg de borden naar de N206/Leiden/Utrecht
 Voeg in op de Plesmanlaan/N206
 Sla rechtsaf naar de Ehrenfestweg/Haagse Schouwweg/N206
 Sla rechtsaf naar de Haagse Schouwweg
Vanaf Rotterdam
 A13 richting Amsterdam
 A4 richting Amsterdam
 Neem afslag 7 richting Leiden (N206), voor vervolgroute zie **
Vanaf Utrecht
 A12 naar Den Haag
 Afslag 12a richting Leiden (N11)
 N11 helemaal uitrijden tot de T-splitsing
 A4 richting Leiden, u voegt niet in, maar neemt direct afrit richting N206
 Voor vervolgroute zie **
** Vervolgroute N206, vanaf de A4
 N206 volgen (richting Leiden, dan overige richtingen en richting Katwijk)
 Na ca. 5 minuten ziet u rechts een benzinestation, houd nu links aan zodat u bij de volgende
verkeerslichten rechtdoor rijdt
 ECC Leiden is aan uw rechterhand
Openbaar vervoer
ECC Leiden is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Voor een snelle verbinding neemt u bus 43 vanaf
Leiden CS (richting Den Haag) en stapt u uit bij de halte “Holiday Inn Leiden”. De busreis bedraagt ongeveer
10 minuten. Vanaf Leiden CS kunt u ook gebruik maken van de gratis shuttle service van Holiday Inn Leiden
(gelegen onder één dak met ECC Leiden). U vindt de shuttlebus aan de achterzijde van het station (voor de
vertrektijden, kijk op holidayinnleiden.com)
Voor een snelle reis van en naar Schiphol bevelen wij u taxibedrijf “De Groot” aan, telefoon 071-512 33 00. Het
Transferium Leiden (snelbusverbinding met Den Haag) is op loopafstand van ECC Leiden. Voor een reisadvies
op maat verwijzen wij u graag naar 9292ov.nl.
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